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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

aj.     a jiné 

Kč     Koruna česká 

např.     například 

popř.     popřípadě 

resp.     respektive 

spol. s r.o.    společnost s ručením omezeným 

tzv.     tak zvaně 

 

Cizojazyčné zkratky 

ROA     Return on Assets 

ROE     Return on Equity 
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1 ÚVOD 
 

Objektem bakalářské práce je podnik PROSPECT spol. s r.o. V úvodní části práce se budu 

zabývat charakteristikou společnosti. Čím se zabývá, co je předmětem činnosti obchodní 

společnosti, jakou formou podnikají. 

V následující části provedu teoretické zhodnocení finanční analýzy. V bakalářské práci 

budu zpracovávat finanční analýzu zaměřenou na ukazatele stability, rentability a likvidity. 

Všechny tyto ukazatele budu hodnotit v letech 2004 - 2007. Díky časovému rozmezí mohu 

dobře pozorovat a zanalyzovat změny v daných letech. Finanční ukazatelé se počítají 

pomocí matematických vzorců, které jsem čerpala z odborné literatury [1]. 

Ukazatelé stability jsou nezbytnou a velmi důležitou součástí zhodnocení finančního 

„zdraví“ podniku. Ukazatelé stability se zaměřují na strukturu zdrojů a jeho financování. 

Zabývá se podílem vlastních zdrojů na aktivech, podílem stálých aktiv na celkových 

aktivech. Ukazatel stability ukáže, jakou majetkovou strukturou je podnik tvořen.  

Ukazatel rentability (ziskovost) je rovněž nezbytnou součástí finanční analýzy. Díky 

tomuto finančnímu rozboru můžu zjistit produktivnost zisku, jakým způsobem se vytváří a 

jakou majetkovou složkou je nejvíce ovlivňován. Finanční ukazatelé rentability zhodnocují 

výnosy na aktivech, výnosy na vlastní kapitál a ziskovostí tržeb. 

Poslední finanční ukazatel, který budu hodnotit, jsou ukazatelé likvidity (solventnosti) – 

schopnost přeměnit majetek na finanční prostředky. Finanční likviditu počítám ve třech 

základních vzorcích a zjišťuji okamžitou likviditu, kdy hlavní podstatou výpočtu jsou 

pohotové platební prostředky (pokladna a běžný účet). Dále běžnou likviditu, kdy 

podstatnou část vzorce připadá na pohotové platební prostředky a krátkodobé pohledávky. 

Poslední části likvidity je celková likvidita, do které se zahrnují pohotové platební 

prostředky, krátkodobé pohledávky a zásoby. Jinými slovy celkové aktiva podniku. 

Cílem této práce je zhodnocení těchto tří základních finančních ukazatelů, porovnání 

v čase jak z hlediska číselného, tak z hlediska grafického znázornění a  dále poukázat na 

možné zlepšení, návrhy a opatření. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 
 

V níže uvedené kapitole budu charakterizovat vybranou společnost. 

2.1 Základní údaje o společnosti 
 

Společnost, která je zapsána od roku 1991 v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, má obchodní jméno PROSPECT spol. s r.o. (dále jen PROSPECT). Firma sídlí 

na Výstavní ulici č. 2224/8 v Ostravě-Mariánských Horách a podniká jako právní osoba 

společnost s ručením omezeným a řídí se obchodními podmínkami stanovenými 

v obchodním zákoně. 

Předmětem podnikání je projektování v oboru elektrotechnika. Společnost je profesně 

zaměřena především na tepelnou techniku, klimatizaci, hutní provozy a strojírenství, 

čistírny odpadních vod a vodní hospodářství, plynárenství, potravinářské provozy aj. 

Kvalita dobře odvedené práce je garantována vysokými odbornými a legislativními 

znalostmi všech zaměstnanců společnosti. Proto společnost klade velký důraz na 

vzdělanost a odborné znalosti při výběrových řízeních. Zaměstnanci se pravidelně 

zúčastňují profesních a legislativních školení pořádaných renomovanými firmami a 

státními institucemi. V současné době je společnost složena z 18 kmenových zaměstnanců. 

Firma však v mnoha případech využívá i několik externích spolupracovníků, a to převážně 

při realizační činnosti. 

Společnost PROSPECT je zaměřena na zpracovávání projektové dokumentace ve všech 

jeho stupních, na zpracovávání uživatelských řídících programů včetně jejich vizualizace, 

na provádění realizační činnosti a komplexní vyzkoušení dodaného zařízení, vypracování 

revizních zpráv a návodů k obsluze, zaškolení, provádění záručního a pozáručního servisu. 

Veškerá činnost podniku PROSPECT, a to jak v činnosti projektové, tak v činnosti 

realizační, je prováděna v souladu s platnými oborovými normami a vyhláškami, zásadami 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Společnost PROSPECT je držitelem 

certifikátů Procesního řízení systémů jakosti QMS-ČSN EN ISO 9001 a systému 

environmentálního managamentu EMS-ČSN EN ISO 14001 [2]. 

Mnohé zakázky společnost PROSPECT zajišťuje formou akcí tzv. „na klíč“. To znamená 

od zpracování projektové dokumentace, přes realizaci včetně dodávek až po předání 

objednateli se splněním záruky díla.  
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Společnost provádí svou činnost nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Dokázala 

se v tvrdé konkurenci prosadit na Slovensku, Polsku, Německu i na Ukrajině.  

Krédem společnosti je vždy korektní jednání se zákazníkem spojené s cílem navrhnout 

zákazníkovi takové technické řešení stavby, které jednak splňuje všechny jeho požadavky 

a jednak je v dané problematice to nejvhodnější a zaručuje zákazníkovi dlouholetý 

bezproblémový provoz zařízení. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINAN ČNÍ ANALÝZY 
 

Kapitola obsahuje finanční analýzu zaměřenou na ukazatele stability, rentability a 

likvidity. 

3.1 Finanční analýza 

 
Základním cílem finanční analýzy je posouzení „zdravého chodu podniku“. K této analýze 

potřebujeme znát a mít k dispozici nutné informace o podniku. K výpočtům finanční 

analýzy použijeme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz o cash flow (tok peněz v podniku), 

vnitropodnikové účetnictví. Díky těmto dostupným informacím můžeme provádět 

nezbytnou analýzu pro zjištění, zda náš subjekt finančně prosperuje, zda je rentabilní a zda 

je likvidní (přeměna majetku na peníze) a pro posouzení finančního „zdraví“. Zaměřila 

jsem se na 3 základní ukazatele finanční analýzy. Ukazatelé stability, rentability a 

likvidity. 

3.1.1 Ukazatelé stability 

 

Finanční stabilita podniku je specifikována strukturou zdrojů financování, složení jeho 

prostředků a zajištění rentability hospodaření a celkového rozvoje podniku. Pro posouzení 

těchto vlastností máme k dispozici několik poměrových ukazatelů, díky kterým můžeme 

posuzovat „finanční zdraví podniku“. Jedním z poměrových ukazatelů stability, který 

poukazuje, jaký je podíl vlastních zdrojů na aktivech:  

 

 

 

Ukazatel nám udává, do jaké míry je podnik schopen pokrývat své finanční i nefinanční 

prostředky vlastními zdroji a jaká je jeho finanční nezávislost na cizích zdrojích. Ukazatel 

je velice ovlivňován celkovou rentabilitou podniku, úvěrováním, způsobem odepisování, 

díky těmto důležitým vlivům se podíl vlastních zdrojů na aktivech mění. Z toho vztahu 

můžeme hodnotit, jak se mění podíl cizích zdrojů na celkových aktivech, podíl vlastních a 

cizích zdrojů.  

 

 

 

[ ]%100⋅=
aktivacelková

kapitálvlastní
aktivechnazdrojůvlastníchpodíl
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Dalším důležitým ukazatelem stability podniku je podíl stálých aktiv na celkových 

aktivech:  

 

 

 

Čím nižší je podíl stálých aktiv na celkových aktivech, můžeme usuzovat, že podnik se 

dokáže přizpůsobovat různým překážkám, jako je kolísání poptávky, změna produkce aj. 

Při opačné situaci, kdy podíl celkových aktiv by byl vyšší, lze soudit, že podnik málo 

investuje, snižuje technické úrovně dlouhodobého hmotného majetku. Při srovnávání 

těchto hodnot zjišťujeme dynamiku vývoje jednotlivých skupin majetku. Ukazatel je 

důležité vyhodnocovat v čase a porovnávat jak v číselném vyjádření, tak v grafickém 

vyjádření, tak jako další finanční ukazatele. [1] 

 

3.1.2 Ukazatelé rentability 

 

Ukazatel rentability je nejdůležitějším ukazatelem celkového finančního hodnocení. 

Z tohoto poměrového ukazatele zjišťujeme schopnost podniku produkovat zisk a 

zhodnocovat kapitál do podniku, který jsme do něj vložili. Pro výpočet je nezbytné mít 

k dispozici výkaz zisku a ztráty. Rozeznáváme zisk, který je brán před zdaněním resp. 

hrubý zisk před odečtením úroků a daní anebo čistý zisk zvýšený o úroky. Obecně je 

rentabilita vyjadřována jako poměr zisku k nějaké základně. Nejčastěji se používají tři 

základní podíly, díky kterým zjišťujeme poměr zisku k aktivům celkem, vlastnímu kapitálu 

a tržbám popř. výkonům. 

 

 

 
 

Ukazatel mnohdy označujeme jako ROA (Return on Assets) a je považován za 

nejdůležitější míru výnosnosti, protože dáváme do poměru zisk s celkovými aktivy 

vloženého do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovaná, zda jde o 

zdroje vlastní nebo cizí. 

Následující součástí ukazatelů rentability je rentabilita vlastního kapitálu. 

 
 

[ ]%100⋅=
aktivacelková

aktivastálá
aktivstálýchpodíl

aktivacelková

zisk
aktivanaVýnos =
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Tento ukazatel nám říká o zúročení vlastního kapitálu. Můžeme ho označit jako ROE 

(Return on Equity). Hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vlastníci museli 

investovat. Má vypovídající hodnotu o dalším investování volného kapitálu. 

Posledním z ukazatelů rentability je rentabilita tržeb, kterou vyjadřujeme takto:  

 
 
 
 
 

Díky tomuto podílu zjišťujeme úspěšnost podniku na trhu, závisí samozřejmě na celkové 

poptávce a hlavně ceně, za kterou je výrobek nebo služba poskytnuta.  

Všechny tyto poměry ukazatelů rentability lze vyjádřit v procentech nebo desetinným 

číslem, což je vhodnější pro další pyramidální rozklad, při zjišťováních dílčích změn [1]. 

 

3.1.3 Ukazatelé likvidity (solventnosti) 

 
Likvidita podniku má důležitou roli, udává zda je podnik schopen přeměnit svůj majetek 

na finanční prostředky a tím schopnost zaplatit své závazky vůči dodavatelům. 

Nejlikvidnější části majetku podniku jsou samozřejmě peníze v pokladně a na běžném 

účtu. Z těchto pohotových prostředků je podnik schopen zaplatit své závazky okamžitě a 

tím si zvyšuje hodnota ukazatele okamžité likvidity (solventnosti). Jednotlivé složky 

majetku podniku mají odlišnou dobu přeměny na peníze. Např. nejhůř likvidní jsou 

budovy, které už nikdo nepoužívá. Rozlišujeme ukazatelé okamžité likvidity, běžné 

likvidity a celkové likvidity. 

Prvním jmenovaným je okamžitá likvidita, která se počítá následovně: 

 

 
 
 

V publikacích se můžeme dozvědět, že se tato okamžitá likvidita označuje jako likvidita  

1. stupně (pohotové platební prostředky). Tento ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí  

0,9-1,1.  

 

kapitálvlastní

zisk
kapitálvlastnínaVýnos =

výkony

zisk
tržebZiskovost =

závazkysplatnéokamžitě

penízeplatebnípohotové
likviditaokamžitá =
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Když se podíl pohotových platebních prostředků a okamžitých splatných závazků 

pohybuje v tomto rozmezí, podnik je schopen ihned zaplatit své závazky a má dostatečné 

množství pohotových platebních prostředků k zaplacení okamžitých dluhů. Při překročení 

nebo naopak při nedosažení těchto krajích hranic se může podnik dostat do platebních 

potíží. Podnik by měl mít přichystané peníze v pokladně nebo na běžném účtu, protože tím 

si chrání své „dobré jméno“ u dodavatelů a hlavně si uchovává dobrou pozici okamžité 

likvidnosti. 

Běžná likvidita je obohacena ještě o krátkodobé pohledávky a je vyjádřena takto:  

 
běžná likvidita 

 
 
 

Ukazatel toho druhu je také označován jako likvidita 2. stupně. Nejvýhodnější pro podnik 

je, když se tento druh likvidity pohybuje v rozmezí 1,1-1,5. Díky krátkodobým 

pohledávkám je tento poměr vyšší než u předchozího typu likvidity. I u tohoto podílu je 

důležité, aby se firma v tomto rozmezí pohybovala. Jediný problém by mohl nastat při 

nezaplacení pohledávek, které bývají bohužel nevymahatelné a peníze, který by nám měly 

přijít, tak nedostaneme a likvidnost se nám okamžitě změní a neplní účel běžné likvidity. 

Posledním typem a nejobecnějším typem je celková likvidita podniku, do které spadají 

skoro všechna aktiva podniku:  

 
 
 
 
 

3. stupeň likvidity vyjadřuje celkovou likvidnost podniku, do kterého jsou zahrnuty jak 

pohotové platební prostředky, krátkodobé pohledávky tak i zásoby. Nevýhodnou je, že 

krátkodobé pohledávky nebo zásoby mohou obsahovat položky, které mají velmi nízký 

likvidní stupeň a tím se může zhoršit i celková likvidita podniku. Celkovou likviditu 

musíme brát jako velice orientační. Rozmezí tohoto ukazatele se pohybuje okolo 2,5. Ale 

jak už jsem zmínila toto číslo je orientační a vypovídající schopnost likvidity podniku má 

okamžitá a běžná likvidita.  

 

 

 

 

závazkykrátkodobé

zásobypohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové
likviditacelková

++=

závazkykrátkodobé

pohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové +=
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 

 
V bakalářské práci se dozvídáme, jaké podklady potřebuje pro finanční analýzu podniku 

PROSPECT spol. s r.o. Je to samozřejmě rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedené údaje, které jsem čerpala z rozvahy podniku, které mi 

byly poskytnuty v reálné podobě. Firmu PROSPECT spol. s r.o. jsem hodnotila  

v letech 2004–2007. 

Tabulka 1: Rozvaha v letech 2004-2007 

Rozvaha (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 

Aktiva 

Dlouhodobý hmotný majetek 86 41 18 140 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodobá aktiva 86 41 18 140 

Krátkodobý finanční majetek 858 457 752 963 

Zásoby 912 2 691 716 621 

Pohledávky z obchodních vztahů 9 340 13 475 22 027 14 684 

Časové rozlišení 78 272 236 53 

Oběžná aktiva 11 110 16 623 23 495 16 268 

Aktiva celkem 11 274 16 936 23 749 16 461 

Pasiva 

Základní kapitál 108 108 108 108 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

rezervní fondy,nedělitelný fond, ostatní fondy ze 
zisku 

84 84 84 84 

Výsledek hospodaření minulých let 725 1 243 1 192 3 130 

Výsledek hospodaření účetního období +/- 519 -51 3 738 911 

Vlastní kapitál 1 436 1 384 5 122 4 233 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé cizí zdroje 0 0 0 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 2 140 

Závazky z obchodních vztahů 9 838 15 552 18 609 10 088 

Časové rozlišení 0 0 18 0 

Krátkodobé cizí zdroje 9 838 15 552 18 609 12 228 

Pasiva celkem 11 274 16 936 23 749 16 461 

Zdroj: interní podklady firmy PROSPECT 
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Druhou a nedílnou součástí je výkaz zisku a ztráty za téže období. 

Tabulka 2: Výkaz zisku a ztráty v letech 2004-2007 

 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 

II. Výkony 30 316 33 322 41 430 37 053 

B. Výkonová spotřeba 23 052 25 902 27 682 26 898 

C. Osobní náklady 6 097 6 984 8 912 9 313 

D. Daně 23 21 26 29 

E. Odpisy DHM, DNM 52 44 23 58 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 92 0 31 207 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 0 1 0 

G. Změna stavu rez. a opravné položky 17 20 -114 -20 

IV. Ostatní provozní výnosy 111 209 625 0 

H. Ostatní provozní náklady 379 272 490 597 

Provozní výsledek hospodaření 899 288 5 066 385 

X. Výnosové úroky 1 0 1 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 13 59 17 

O. Ostatní finanční náklady 58 101 58 53 

Finanční výsledek hospodaření -56 -88 2 -36 

Q. Daň z příjmů za běžného hospodaření 324 77 1 330 383 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 519 123 
 

3738 -34 

XIII. Mimo řádné výnosy 0 0 0 946 

R. Mimořádné náklady 0 174 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 -174 0 946 

Výsledek hospodaření za účetní období 519 -51 3 738 878 
Zdroj: interní podklady firmy PROSPECT 
 

4.1 Výpočet ukazatele stability 
 

Ukazatel stability se zabývá a sleduje podíly vlastních zdrojů na aktivech a podíly stálých 

aktiv na celkových aktivech. 

 
 

 
 
V tabulce č. 3 jsou matematicky spočteny podíly vlastních kapitálů na celkových aktivech 

ve sledovaných obdobích. 

 
 

[ ]%100⋅=
aktivacelková

kapitálvlastní
aktivechnazdrojůvlastníchpodíl
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Tabulka 3: Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele (%) 12,74 8,17 21,57 25,72 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 3 vidíme vývoj podílů vlastních zdrojích na aktivech. Podíl vlastního kapitálu 

na celkových aktivech se v letech dost měnil. Nejmenší podíl nastal v roce 2005, kdy podíl 

vlastního kapitálu byl nejnižší a to pouze 8,17 %. Tato změna nastal v důsledku zvýšení 

stálých aktiv, oproti předcházejícímu období. Největší podíl na této změně má na svědomí 

zvýšený podíl zásob, které firma nakoupila pro pozdější zakázky a tímto zvýšila svůj podíl 

na zásobách, a zvýšený podíl krátkodobých pohledávek. Zvýšení krátkodobých pohledávek 

zapříčinily zakázky, které byly sjednány v posledních měsících roku 2005 a tímto nebyly 

ještě zaplaceny, protože firma má splatnost krátkodobých pohledávek do 60 dnů od 

vystavení faktury. Tyto 2 důležité faktory ovlivnily podíl vlastního kapitálu na celkových 

aktivech. V roce 2006 nastala změna v důsledku zvýšení vlastního kapitálu a to z důvodu 

nerozděleného zisku. Firma v roce 2006 vykazovala vysoký kladný výsledek hospodaření 

z běžného období oproti roku 2005, kdy se podnik bohužel dostal do ztráty. Ztráta vznikla 

v důsledku odcizení automobilu, který vlastnila leasingová společnost. Díky těmto vlivům 

se podíl zvýšil na 21,57 %, což je velice dobré a podnik může více investovat a zvyšovat si 

svůj podíl ve stálých aktivech. 

Největší podíl nastal v roce 2007, kdy se poměr vlastních zdrojů na aktiva dostal na úroveň 

25,72 %. I přesto, že vlastní kapitál mírně oproti loňskému roku klesl, podíl vlastních 

zdrojů vzrostl, jelikož vlastní kapitál rostl rychleji než podíl celkových aktiv. Příčina 

většího nárůstu vlastního kapitálu je, že podnik díky výsledkům hospodaření z minulých 

let, nerozděluje zisk a nechává ho podniku k dispozici. Tím zvyšuje podíl na vlastním 

kapitálu. Ve třech sledovaných obdobích kdy firma měla kladný hospodářský výsledek 

(zisk), neinvestovala do dlouhodobého hmotného majetku, protože žádný tento majetek 

firma ke své činnosti nepotřebuje. Veškerý dlouhodobý hmotný majetek se pohybuje nad 

hranici 40 000 Kč a tím si může společnost postupně (např. ve formě odpisů) snížit základ 

daně, což je pro firmu velice výhodné. 

Časový vývoj podílů vlastních zdrojů na aktivech můžeme pozorovat v následujícím grafu, 

který zobrazuje celkový vývoj podílů vlastních zdrojů na aktivech.  
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Graf 1: Podíl vlastních zdrojů na aktivech 
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Pramen: vlastní zpracování 

 

Ukazatel podílu stálých aktiv na celkových aktivech je dán následujícím vztahu: 

 
 

 
 
V tabulce č. 4 jsou uvedeny vypočtené hodnoty ukazatele podílu stálých aktiv na 
celkových aktivech. 
 
Tabulka 4: Podíl stálých aktiv 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele (%) 0,76 0,24 0,08 0,85 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Podíl stálých aktiv na celkových aktivech není pro firmu vůbec dostačující. Z těchto údajů 

můžeme pozorovat, že firma má velké množství peněžních prostředků obsaženo 

v oběžných aktivech. Investovat do stálých aktiv není prioritou tohoto podniku, což není 

určitě pro rozrůstající firmu vůbec vhodné. Největší podíl stálých aktiv nastal v roce 2007, 

kdy firma investovala část svých finančních prostředků do dlouhodobého hmotného 

majetku. Největší investicí daného roku byl nákup serveru, který firma potřebovala obnovit 

a zaktualizovat k lepším výkonům dosavadních počítačů a kvůli zjednodušení práce svých 

zaměstnanců. Firma ve sledovaném období nevlastní žádný finanční dlouhodobý majetek 

ani nehmotný dlouhodobý majetek, protože tyto druhy dlouhodobých majetků firma vůbec 

nepotřebuje a nemusí vynakládat žádné investice pro daný majetek.  

[ ]%100⋅=
aktivacelková

aktivastálá
aktivstálýchpodíl
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Prioritou podniku je vlastnictví pouze dlouhodobého hmotného majetku, a proto vznikl 

takový podíl mezi stálými a celkovými aktivy. Tento ukazatel se odvíjí pouze jako podíl 

dlouhodobého hmotného majetku na celkové aktiva.  

Z grafu pozorujeme nízké hodnoty podílu stálých aktiv na aktivech celkových. 

 
Graf 2: Podíl stálých aktiv na celkových aktivech 
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Pramen: vlastní zpracování 

4.2 Výpočet ukazatelů rentability 
 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatelé rentability.  

 

 
 

V tabulce č. 5 jsou vypočtené hodnoty výnosů na aktivech v pozorovaných obdobích. 
 

Tabulka 5: Výnos na aktivech 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele  0,0460 -0,0030 0,1574 0,0533 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Výnosnost na aktivech byla ve sledovaném období velice proměnlivá. V našem případě ve 

všech obdobích byly vždy celková aktiva vyšší než zisk. I přes ziskovost podniku toto číslo 

by se mělo pohybovat nad 1,0, kdy pokrytí celkových aktiv bude alespoň minimální.  

aktivacelková

zisk
aktivanaVýnos =
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V roce 2005 se podnik bohužel dostal do ztráty, kvůli odcizení automobilu, což se 

projevilo také v záporné hodnotě. Tím celkový podíl rentability vyšel také v záporu. Ztráta 

byla minimální, činila -51 tisíc korun a to podniku mírně znehodnotilo veškerou ziskovost. 

V roce 2006 podnik zlepšil svou finanční situaci o 3 789 tis. Kč a tím se dostal do 

výrazného zisku oproti loňskému období. Je to dáno tím, že v posledních měsících roku 

2005 nastaly pohledávky, které jsou splatné až v roce 2006. V tomto podniku je výnosnost 

na aktivech velice malá, ale neměla by nějakým způsobem ovlivnit celkové „zdraví 

podniku“, protože veškeré pohledávky se projeví vždy v následujícím období. 

Vývoj ukazatele můžeme sledovat v grafu č. 3. 

Graf 3: Výnosnost na aktivech 
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Pramen: vlastní zpracování 

 

Další ukazatel rentability – výnos na vlastní kapitál je počítán dle vztahu: 

 

 

 
 
Vypočtené hodnoty ukazatele jsou uvedené v tabulce č. 6. 

 

kapitálvlastní

zisk
kapitálvlastnínaVýnos =
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Tabulka 6: Výnos na vlastní kapitál 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele  0,3614 -0,0368 0,7298 0,2074 

Pramen: vlastní zpracování 

 

U výnosnosti na vlastní kapitál si podnik nevedl vůbec špatně. V roce 2004 nebyl sice 

podíl největší, ale vlastní kapitál se mírně zvýšil a to o 3,23 % a zvýšil se rychleji než 

nárůst zisku o 8,25 %. V roce 2005 nastalo období ztráty, ale v poměru můžeme sledovat, 

že to podnik nijak nepocítil, i když se dostává do minusových hodnot. V roce 2006 byl 

velký nárůst zisku, protože byly splaceny krátkodobé pohledávky z minulého období. I 

přes výrazný nárůst vlastního kapitálu, a to až o 370 % , se poměr výnosnosti na vlastní 

kapitál zvýšil o 0,7666 %. Zisk se v tomto roce zvýšil, ale rychlejší růst nastal u vlastního 

kapitálu, díky nerozdělenému zisku minulého období. V roce 2007 se poměr výnosů na 

vlastní kapitál snížil o 0,5224 %. Poklesl i vlastní kapitál a to o 17,36 %, což zapříčinilo 

pokles výnosnosti na vlastní kapitál a zisk se také snížil oproti dalším obdobím. 

 

Graf 4: Výnos na vlastní kapitál 
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Dalším ukazatelem rentability je podíl zisku a výkonů, který je vyjádřen ve vztahu: 

 
 
 
 

výkony

zisk
výkonůZiskovost =
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V tabulce č. 7 jsou spočtené hodnoty zisku k výkonům. 

Tabulka 7: Ziskovost výkonů 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele  0,0171 -0,0015 0,0902 0,0237 

Pramen: vlastní zpracování 
 

Výkony (tržby) ve firmě jsou vyšší oproti zisku, že nám vycházejí tak malé poměry 

ukazatele. Z toho můžeme říci, že podnik má velký poměr výkonů (tržeb) oproti 

samotnému zisku. V roce 2005 byl podnik ztrátový, opět vycházejí čísla v záporu, číslo 

není výrazné a neovlivní výrazně celkovou rentabilitu podniku. Ukazatel ziskovosti 

výkonů je ovlivněn hlavně rokem 2006, kdy zisk výrazně stoupl a poměr ziskovosti 

výkonů se zvýšil. Největší vliv na zisk měl obrovský obrat, který se dostal až do 

milionových částek. Čím více zakázek společnost má, tím se zvyšuje obrat peněz 

v podniku. Firma si sjedná v průměru 120 zakázek za rok. Každá ze zakázek má jiné 

finanční ohodnocení a odlišnou marži, dle složitosti, časové náročnosti, celkové práci. Od 

těchto všech aspektů se utváří cena celkového projektu. Cena zahrnuje nejen marži, ale 

náklady s tím spojené, a to  například: práci zaměstnanců, cenu subdodavatelů aj. 

V grafu č. 5 můžeme pozorovat vývoj ziskovosti výkonů ve sledovaném období. 

 
Graf 5: Ziskovost výkonů 
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4.3 Výpočet ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity představuje funkci přeměny na peníze, což je nedílnou a velice důležitou 

součástí každého prosperujícího podniku. Pro zjištění likvidity firmy se používá likvidita 

okamžitá, běžná a celková. 

 

  
 

 
V tabulce č. 8 jsou uvedeny hodnoty okamžité likvidity podniku. 
 
Tabulka 8: Okamžitá likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele  0,0872 0,0294 0,0404 0,0955 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,9-1,1. Můžeme tedy říci, že 

okamžitá likvidita podniku se absolutně neblíží uvedenému rozmezí. Okamžitá likvidita 

podniku je na velmi špatné úrovni a firma není schopná okamžitě splatit své okamžité 

závazky. Nejhorší okamžitá likvidita firmy nastala v roce 2005, kdy likvidita byla skoro na 

úrovni nuly, což by se v prosperující firmě rozhodně nemělo stát. V uvozovkách nejlepším 

rokem podniku byl rok 2007. 

Kvůli dobrým obchodním vztahům má PROSPECT podepsanou smlouvu s obchodní 

bankou, která jim poskytuje depozitní účet, který se dostává až do vysokých částek. 

V situaci, kdy podnik potřebuje ihned splatit své závazky je schopen dané okamžité 

závazky uhradit a její okamžitá likvidita je 100%. Depozitní účty se samozřejmě 

v účetnictví nedají zachytit a neovlivní žádnou z částek pokladny nebo běžného účtu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

závazkysplatnéokamžitě

penízeplatebnípohotové
likviditaokamžitá =
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Graf 6: Okamžitá likvidita 
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Další nedílnou součástí likvidity podniku je běžná likvidita, která je vyjádřena vztahem: 

 
 
běžná likvidita 

 
 
 
 
Vypočtené hodnoty běžné likvidity se nacházejí v tabulce č. 9. 
 
Tabulka 9: Běžná likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele  1,0366 0,8958 1,2241 1,5511 

Pramen: vlastní zpracování 
 

Běžná likvidita se pohybuje v rozmezí 1,1-1,5. Hodnoty, které podnik ve sledovaném 

období docílil, odpovídá doporučeným hodnotám. V roce 2005 se podnik kvůli ztrátovosti 

dostal pod tuto mez, ale v dalších sledovaných obdobích se běžná likvidita pohybovala 

v rozpětí, ve kterém má. Absolutně nejlepší likvidita nastala v roce 2007, kdy se hodnota 

dostala k číslu 1,5511. Běžnou likviditu má firma v naprostém pořádku a těchto hodnot by 

se měla i nadále držet. Krátkodobé pohledávky ve všech sledovaných obdobích jsou 

splatné do 60 dnů od data vystavení faktury.  

závazkykrátkodobé

pohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové +=
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Všechny krátkodobé pohledávky byly splacené v daných termínech. Čili se žádná z nich 

nestala nedobytnou pohledávkou. 

V grafu č. 7 je zobrazena běžná likvidita podniku. 
 
Graf 7: Běžná likvidita 
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Celková likvidita společnosti je spočítána následovně: 

 

 

 

 

Hodnoty celkové likvidity jsou zobrazeny v tabulce č. 10. 

 

Tabulka 10: Celková likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Hodnota ukazatele  1,1293 1,0689 1,2626 1,6126 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Poslední součástí likvidity je likvidita celková. Tento ukazatel by se měl pohybovat  

okolo 2,5. Celková likvidita podniku v roce 2007 dosáhla pouhých 1,6126, což se 

absolutně nepřibližujeme hodnotě 2,5. Ve sledovaném podniku zapříčilo špatnou celkovou 

likviditu množství zásob, které tvoří velice malou část hodnoty podniku. Zásoby ve firmě 

závazkykrátkodobé

zásobypohledávkykrátkodobépenízeplatebnípohotové
likviditacelková

++=



Petra Sajová : Finanční analýza společnosti PROSPECT spol. s r.o. 

2008/2009  20

PROSPECT jsou velice malé a to z důvodu, že podnik nakupuje potřebné zásoby a rovnou 

se stávají předmětem materiální dodávky dalších odběratelů. Vůbec se nezdržují na skladě 

a díky těmto obchodním pohybům je podíl zásob v podniku velice malý. Mezi zásoby patří 

především světla, kabely, celkový projekt aj. Všechny výše uvedené položky podnik 

zahrnuje do účetnictví jako položku nedokončená výroba. Pro představu to znamená, že 

každý realizační projekt obsahuje několik neodlučitelných součástí a to například: nákup 

materiálu, kabely, práce zaměstnanců, práce subdodavatelů a všechny tyto položky se 

sečtou a vznikne jedna celková částka jako nedokončená výroba. Každá z těchto části 

projektu je prováděna na jednotlivé faktury, které jsou splatné ihned anebo do 60 dnů, což 

firmy plně preferují. Většina těchto realizačních projektů se uskutečňují v posledních 

měsících roku. Během prvních měsíců daného roku na projektu pracují stavařské firmy a 

posléze se tímto projektem zabývá společnost PROSPECT. Neodlučitelnou součástí 

celkové likvidity jsou pohledávky, které se dostávají do výkazu zisku a ztráty už v daném 

období, ale splacené jsou až v období následujícím. Tyto vlivy zapříčinily, že se podnik 

v žádném sledovaném období nedostal ani z části na hodnotu 2,5. 

 

Graf 8: Celková likvidita 
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5 NÁVRHY A OPAT ŘENÍ 
 

Cílem bakalářské práce bylo provést finanční zhodnocení podniku a zhodnotit finanční 

situaci podniku a zabývat se oblastmi rentability, stability a likvidity. K výpočtům a dobré 

orientaci mi dopomohlo grafické zobrazení, na kterém můžeme dobře pozorovat vývoj 

ukazatelů a jejich číselné matematické vyjádření.  

Každá z těchto částí měla své silné a slabé stránky, na které nyní poukážu. 

 

5.1 Návrhy a opatření ukazatele stability 

 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech se ve sledovaném podniku vyvíjel velice dobře.  

V roce 2005, kdy podíl byl pouhých 8,17 % a to z důvodu velkého nárůstu celkových 

aktiv, zejména nárůstem zásob a krátkodobých pohledávek. Dále došlo k mírnému snížení 

vlastního kapitálu. Proto se podíl dostal na 8,17 %. V dalších sledovaných obdobích byl  

poměr vlastních zdrojů na aktivech ve velmi dobrých poměrech a firma by měla tento trend 

dodržovat.  

 

Podíl stalých aktiv na celkových aktivech je v podniku velice nízký. Významné 

ovlivnění stálých aktiv nastalo v důsledku nevlastnění žádného finančního majetku. 

Největší část celkového majetku firmy tvoří oběžná aktiva. Oběžná aktiva jsou největší 

součástí firmy, které tvoří v součtové hodnotě v daném období 67 496 tis. Kč. Největšími 

položkami oběžného majetku tvoří krátkodobé pohledávky a zásoby. Stálá aktiva tvoří 

v součtu 284 tis. Kč, což je podstatně menší část než aktiva oběžná. 

Podnik by měl zvážit, zda mít tolik finančních prostředků pouze v oběžných aktivech, nebo 

zda je dobré investovat do dlouhodobého majetku hmotného či nehmotného. Když se firma 

rozhodne neinvestovat, je dobré alespoň zvýšit část stalých aktiv a to nákupem 

dlouhodobého majetku ve formě inovací majetku v podniku. Tím si zvýší poměr stálých 

aktiv a zvyšuje si celkovou stabilitu podniku. 

K osobnímu doporučení bych dodala, že jestliže podnik vykazuje zisk a má finanční 

prostředky k investování, tak bych určitě zvážila tuto možnost a zainventovala peníze např. 

do nákupu dlouhodobého hmotného, či dlouhodobého hmotného majetku. Další možností 

by mohlo být rozložení finančních prostředků do nových pojistných fondů, které si podnik 

může kdykoliv během své činnosti vytvořit. 
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5.2 Návrhy a opatření ukazatele rentability 

 

Výnos na aktivech podniku ve sledovaných obdobích byla dostačující a podnik potvrdil 

své „zdraví podniku“. V roce 2005 se podnik bohužel dostal do ztráty kvůli mimořádným 

nákladům, které firma musela vynaložit v důsledku odcizení služebního automobilu, který 

vlastnila leasingová společnost. Ale naštěstí ztráta nabyla příliš vysoká a podnik se dokázal 

s tímto stavem vyrovnat a naopak v dalších letech se opět dostala do ziskového stavu, což 

je v podniku to nejdůležitější – vykazovat zisk. Nesmíme opomenout, že je sice důležité 

vykazovat zisk, ale mnohem důležitější je cash flow (tok peněz v podniku). V případě této 

společnosti můžeme říci, že zisk se rovná cash flow, protože se firma nikdy nedostala do 

problémů se splátkami krátkodobých pohledávek a se splátkami svých obchodních 

závazků.  

Aktiva podniku během sledovaných let rostla, a proto podíl zisku na celkových aktivech 

kolísal. Zisk v obdobích 2004-2007 byl velice proměnlivý. Jak už jsem výše uvedla, 

podnik se dostal v roce 2005 do ztráty 51 tisíc Kč. V roce 2006 nastal obrovský přelom a 

podnik vykazoval úctyhodných 3 738 000 Kč zisku, protože v daném roce byly splacené 

veškeré pohledávky roku 2005 a získala další zakázky, které se projevily v období 2006. 

Jako v jediném roce 2006 firma vykazovala kladný zisk ve skupině finančních 

hospodářských výnosů. V ostatních obdobích tyto finanční hospodářské výsledky byly 

vždy záporné. 

V roce 2007 sice zisk klesl na 878 tisíc Kč, ale pořád se firma drží v ziskové části, což je 

podstatné. Zisk se snížil v důsledku nižšího počtu zakázek a v podniku se projevil nižší 

obrat peněz. V tomto roce klesl zisk z důvodu nulových provozních výnosů, které ovlivnily 

celkový hospodářský výsledek.  

 

Finanční ukazatel – výnos na vlastní kapitál zhodnotil, jak se podílí zisk na vlastním 

kapitálu. Celkový poměr v obdobích, které jsem sledovala, byl příznivý. V prvním 

sledovaném období vyšel ukazatel 0,3614, což samozřejmě zapříčinilo, že vlastní kapitál 

byl mnohem větší než celkový hospodářský výsledek. Vlastní kapitál vzrostl v důsledku 

nerozděleného zisku minulého období. V roce 2005 kdy se podnik dostal do záporných 

hodnot hospodářského výsledku a k tomu se připojilo i mírné snížení vlastního kapitálu, se 

i celkový podíl výnosnosti snížil. V dalším období se tento poměr velice výrazně zlepšil. 

Příčinou byl rapidní nárůst zisku. Příčinou vysokého zisku byly splacené krátkodobé 
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pohledávky a velký počet nových zakázek, které vzrostly oproti minulému období až na 

dvojnásobek. I přes zvýšení vlastního kapitálu podíl vzrostl na 0,7298. V posledním 

sledovaném období a to v roce 2007 tento podíl klesl na 0,2074 a to z důvodu snížení 

zisku. Zisk se snížil mírným poklesem zakázek s nižší celkovou cenou projektu. Ale i 

přesto tento podíl není špatný a podnik si vede ve výnosnosti na vlastním kapitále velice 

dobře. 

Dle mého názoru, by se podnik neměl bát zvyšovat svůj vlastní kapitál. Čím vyšší vlastní 

kapitál, tím by se dalo říci, že je podnik stabilnější a rentabilnější, pokud samozřejmě firma 

vykazuje zisk, který je nejdůležitější součástí každého podniku. 

 

Ukazatel ziskovosti výkonů vyjadřuje podíl zisků a výkonů (tržeb) podniku.  

PROSPECT vykazuje velice malý podíl zisku na výkonech, proto výsledné čísla vycházejí 

velice malá. Nejmenší podíl nastal v roce 2005, kdy se firma dostala do ztráty a výsledná 

hodnota vyšla na -0,0015, což je velice zanedbatelné číslo a neohrozí celkovou rentabilitu 

podniku. Můžeme říci, že firma má obrovské finanční prostředky schované v tržbách a 

bohužel se nedostávají v celém svém objemu až k cílovému hospodářskému výsledku. 

Tržby pro udržení zisku jsou nezbytnou a velice důležitou součástí každého podniku. Bez 

tržeb a výnosových výkonů by firma neměla žádnou šanci se dostat vůbec do kladných 

výsledných hodnot. 

Z mého doporučení bych si dávala pozor na nesplacené pohledávky, které spadají pod 

celkové výnosové tržby podniku. Tyto pohledávky nám nemusí být zaplaceny, a proto 

tento ukazatel může být mnohdy zkreslený. Ve firmě PROSPECT v období, které jsem 

zhodnocovala, žádné nedobytné pohledávky nenastaly.  

 

5.3 Návrhy a opatření ukazatele likvidity 
 

Okamžitá likvidita , která je určena jak z podílů okamžitých platebních prostředků 

(pokladna a běžný účet) tak i z okamžitých splatných závazků, je v této firmě naprosto 

nedostačující. Rozmezí okamžité likvidity se ohybuje mezi hranicemi 0,9-1,1. Ale 

v jednom sledovaném období se neblíží k výše uvedenému rozmezí. Nejhorší okamžitá 

likvidita nastala v roce 2006, kdy podíl poukázal pouze na číslo 0,0294. Za „nejlepší“ 

období můžeme považovat rok 2007, kdy číslo dosáhlo hodnoty 0,0955. Okamžitá likvidita 

vybraného podniku je nedostačující a není schopná ze svých pohotových prostředků 
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zaplatit své okamžité splatné závazky. Rozhodně toto nedává dobré světlo firmě, protože 

může přijít o své dodavatele a může se bát možné konkurenci na trhu, kdy ostatní 

odběratelé budou moci splácet své závazky ihned. Je třeba podotknout, že není dobré mít 

na běžném účtu nebo pokladně obrovské finanční částky, jak z hlediska bezpečnosti, tak 

z hlediska výnosů. Raději dané peníze investovat a vkládat na účty, kde je alespoň malá 

část výnosů v podobě úroků. V pokladně a běžném účtu by měla být přiměřená část 

peněžních prostředků pro zaplacení okamžitých závazků, tím se nenaruší chod podniku a 

podnik neztrácí své dobré odběratelské jméno. 

Okamžitou likviditu si společnost zaručuje tím, že má sjednanou depozitní smlouvu 

s obchodní bankou. Prostřednictvím obchodní banky je podnik ihned schopen splácet své 

okamžité závazky. Depozitní účet se v účetnictví neobjeví, a proto není na první pohled 

zjevné, že je podnik schopen zaplatit své okamžité závazky. Kvůli kvalitním obchodním 

vztahům mezi obchodními subjekty je i taková možnost krytí svých okamžitých závazků. 

Ne každé firmě obchodní banky tuto možnost poskytují.  

 

Běžná likvidita  je likvidita, která je oproti okamžité likviditě přidaná o krátkodobé 

pohledávky. Tento ukazatel likvidity by se měl pohybovat okolo 1,1-1,5. V případě 

společnosti PROSPECT se dané hranice dodržely, kromě roku 2005, kdy se podnik dostal 

do ztráty a tato ztráta se také podepsala na likviditě celkového podniku. Absolutně nejlepší 

běžnou likviditu splňuje podnik v letech 2007 a 2008. Kdy se hodnoty dostaly na 1,22  

a 1,55. Podnik co se týče běžné likvidity je schopen splatit své závazky v daném termínu  

a v dané částce.  

Běžná likvidita je hlavně ovlivněna narůstajícími pohledávkami. Je důležité, aby podnik 

měl pohledávky, protože tímto si vykazuje výnos, ale musí dávat pozor na to, aby se 

z těchto pohledávek nestaly pohledávky nedobytné. Běžná a celková likvidita může být 

tímto velice zkreslená a nemůže se se stoprocentní přesností říci, zda je podnik likvidní a 

zda může splácet své závazky v čas. Tím, že jsou ve sledovaném období všechny 

pohledávky dobytné, tak podnik je velice dobře likvidní a měl by se i nadále pohybovat 

v rozmezí 1,1-1,5. 
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Celková likvidita  je likvidita, do které se zahrnují veškeré aktiva podniku (pokladna, 

běžný účet, krátkodobé pohledávky, zásoby). Její ukazatel se pohybuje okolo hodnoty 2,5.  

Celková likvidita podniku nevykazuje dobrou úroveň. Nejlepším rokem celkové likvidity 

firmy se stal rok 2007, kdy celková likvidita dosáhla pouze hodnoty 1,6126, což se zdaleka 

neblíží číslu 2,5.  

Ukazatel do velké míry ovlivňují krátkodobé pohledávky, které jsou v podniku dosti 

vysoké, a dále zásoby, které podnik nevlastní v dostatečném množství. To je hlavním 

důvodem, proč nedosahuje žádný rok hodnotu okolo 2,5. 

Celková likvidita je velice důležitá, ale také dosti nepřesná. Za největší nepřesnosti mohou 

krátkodobé pohledávky, protože se neví, zda dané krátkodobé pohledávky budou či 

nebudou uhrazeny. 

Osobně bych doporučovala, aby měl podnik vždy běžnou likviditu co nejpřesnější a to 

k hodnotám 1,1-1,5. K dosažení hodnot je nezbytné vlastnit dostatečné množství 

pohotových prostředků a také mít zajištěný odbyt ve formě krátkodobých pohledávek. 

Ukazatel je sice zkreslen krátkodobými pohledávkami, ale vykazuje, jakou likvidnost 

podnik doopravdy vykazuje. V okamžité likviditě pozorujeme kolik pohotových 

prostředků firma vlastní, což se ve velkém objemu nedoporučuje. Celková likvidita je dále 

upravena o zásoby, které také nemají příliš vykazující hodnoty. Protože podnik sice může 

mít dostatečné množství zásob na skladě, ale není to záruka, že firma dané zásoby prodá a 

tím získá své tržby. 
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6 ZÁVĚR 
 

Závěrem bakalářské práce bylo celkové zhodnocení firmy PROSPECT spol. s r.o. 

Nejdůležitější části bylo finanční zhodnocení z pohledu stability podniku, rentability a 

likvidity, což považuji za nezbytné pro určení, zda podnik je finančně stabilní a pro určení 

celkového finančního chodu podniku. 

Stabilita podniku je na dobré úrovni a podnik se v časovém období rozvíjí a můžeme 

pozorovat rozvoj firmy jako celku. Firma by mohla z pozice vysoké stability více 

investovat a nedržet příliš velké množství peněz v podniku. Je dobré mít peněžní 

prostředky k dispozici, jak ve formě pohotových prostředků, tak v podobě majetku, jak 

dlouhodobého hmotného, tak nehmotného. Investovat je v dnešní době velice správný 

krok, který se sice musí pečlivě zvážit, ale v našem případě investování do životního 

prostředí je určitě správným a výnosným krokem pro podnik. 

Rentabilitu podniku bych ohodnotila následovně. Firma ve sledovaném období byla 

zisková až na jedno období, a to v roce 2005. Dostala se do potíží odcizením služebního 

automobilu. Proto se musely vynaložit mimořádné náklady na úhradu zůstatkové hodnoty 

leasingové smlouvy. V ostatních letech byl podnik ziskový, to je předpoklad, aby existoval 

a mohl efektivně prosperovat na trhu. 

Likvidnost podniku je na dobré úrovni pouze v případě běžné likvidity. Okamžitá a 

celková likvidita není příliš uspokojivá a podnik by měl zvážit, kde své finanční prostředky 

bude v podniku zadržovat. 

Podnik PROSPECT nemá dlouholetou tradici a přesto se rok od roku po všech finančních 

stránkách zlepšuje a vytváří si velice stabilní místo na trhu. Což je nejobtížnější 

ekonomický problém = udržení se na trhu a prosperovat. Podnik, který jsem sledovala, 

obtížnou úlohu dobře zvládá. Věřím, že i v dalších letech bude prosperovat minimálně 

stejně jako v období, které jsem sledovala. 
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